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Столичани ще трябва да скрият
климатиците и сателитните чинии
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ
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Брой 113 (6478), година XXII

1.00 лв.

Столичани ще бъдат задължени да премахнат климатиците, сателитните чинии и
други елементи, които загрозяват фасадите в центъра. Това
ще се случи, ако бъде приета
първата Наредба на градската
среда, чийто проект бе представен вчера от главния архитект
Здравко Здравков. Магазините и заведенията ще трябва да

се съобразят с вижданията на
Столичната община за чадърите, надписите, тентите и останалите рекламни съоръжения,
които ползват. Собствениците
на сгради в центъра ще трябва
да ги приведат в съответствие
с правилата за цвят на фасадата. Срокът за изпълнение на
предписанията в новата наредба ще е три години.

НАБЛЮДАТЕЛ
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системата
се провали,
преди да тръгне
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Спестяванията за втора пенсия
най-после надхвърлиха 3000 лв.

Доходността на универсалните фондове леко се отлепя от дъното в началото на тази година
ЯНА НИКОЛОВА

Средният размер на натрупаните средства за
втора пенсия най-после надхвърли 3000 лв. Към 31
март 2019 г. в партидите на родените след 1959
г. има средно 3147.48 лв., показва статистика на
Комисията за финансов надзор. Оптимистичната
новина важи обаче само за мъжете, където средният размер на натрупаните средства е почти
3300 лв. (3299.56 лв.). Жените са близо, но все още
под границата от 3000 лв., с 2986.02 лв.

Х

ората, които първи ще се пенсионират с две пенсии - българите на възраст 55-59 г., имат около
4000 лв. в партидите си.
Мъжете в тази възрастова категория са наСНИМКА: EPA/BGNES
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Френският
президент
Еманюел Макрон приветства в Елисейския дворец
в Париж вожда на бразилското племе каяпо Раони
Метуктире, който е на
триседмична обиколка в
Европа. При срещите си с
европейски лидери Раони
поставя въпроса за нарастващата заплаха над
Амазония.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.74581 (-0.00312)
CHF 1.7299 (-0.00461)
Злато 2258.55 (-13.21)

трупали средно 3971.38
лв., а жените - 3884.54
лв. Ясно е обаче каква
ще е реакцията на бъдещите пенсионери за
тези суми. Очакванията
на експертите са първите кохорти пенсионе-

ри на реформата да са
с минимални суми от
втория стълб, а наскоро на конференция по
темата беше изразена и
тревога, че първите години ще са съпроводени
с голямо недоволство.
Известно е, че много
партиди са кухи - направени са някога по
някакъв повод, но в тях
няма редовни постъпления на средства. Новите
форми на работа като
непълен работен ден и
т.н. също водят до ниски суми.
На този фон социалното министерство все

още не е публикувало
законопроекта, с който
трябва да регламентира
фазата на изплащане на
втората пенсия. Според
представен преди година вариант на промени
универсалните фондове
ще гарантират минимален размер на втората
пенсия.
Изплащането
ще е възможно пожизнено или разсрочено,
като изборът е ограничен според сумата в
партидата. С други думи, първите пенсионери
едва ли ще имат избор,
тъй като за тях събраното няма да стигне за

пожизнена пенсия.
След лошата 2018 г.,
когато имаше и отрицателна доходност, универсалните пенсионни
фондове
подобряват
резултатите си. Всички
фондове са успели да
постигнат положителна
доходност за последните 24 месеца, показват
данни към 29 март на
годишна база. За периода 31 март 2017 - 29
март 2019 г. среднопретеглената доходност на
деветте фонда е 1.36%
при 0.96% за предходния период - към края
на 2018 г.

Два фонда дори са успели да надскочат 2%
доходност, става ясно
от данните към края на
първото тримесечие на
2019 г. „Съгласие“ има
2.27% на годишна база
за последните 24 месеца, а „Топлина“ постига
2.25%. „Доверие“, който
държи най-голям дял
на пазара, има 1.25%,
„ДСК-Родина“ - 1.73%,
„Ен Ен УПФ“ - 1.39%,
„ЦКБ-Сила“ и „УПФБъдеще“ имат по 1.80%.
Под 1% са „Алианц
България“ с 0.24% и
УПФ „ПОИ“ с 0.32%.
(Продължава на 3-а стр.)

